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 بلدية بـــاردو

 ةــــــــــــر جلســـــمحض
 

 2017ل ــأفري 20 دورة التمهيدية الثانية المنعقدة يوم الخميســال
* * * 

اردو الجلسة التمهيدية الثانية يوم ــعقد مجلس النيابة الخصوصية بب              

على الساعة الرابعة مساءا برئاسة السيد محمد بالنكو  2017أفريل  20الخميس 

 االتي ذكرهم  األعضاءالمعتمد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية باردو و بحضور 
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 و كذلك بحضور اطارات البلدية ومجموعة من المواطنين 

أول جلسة  مبيّنا أنّهاتدخل السيد المعتمد شاكرا المواطنين على الحضور  -

  .الكلمة للمتدخلين أحالثم  كرئيس نيابة خصوصية لبلدية بـاردويحضرها معهم 

فات و رصد كل المخال هر على راحة المواطنينالبلدية السّ من مهام   : جالل بوذينة السيد

بين  ل ـالتفاعأن يتم  البدأنه الء على الرصيف من طرف التجار اذا ياالست من حيث

 .نارةالبلدية و الشرطة مع التذكير بأن هناك تقصير في اإل

شهار و الالفتات المعلقة فوق المحالت إل: للبلدية موارد كثيرة في ا  السيد محمد الجديدي

فة بخالص المعاليم الموظ إشعارهمم و لذلك البد من استدعائه واألطباءالتجارية 

عليها حتى تتحسن مداخيل البلدية و كنت أتمنى استدعاء ممثل شركة السكة الحديدية 

 .ى المارةالحالة السيئة التي عليها السكة الحديدية و ما تشكله من خطر عل نبلغهحتي 



بالسيد رئيس النيابة الخصوصية و أن الناس حاجتهم  أرحب:  سنومي بن األزهرالسيد 

شارع بيرم التونسي لكن هناك حركة  فينارة التى تكاد تكون معدومة تتمثل في اإل

مشكورة من البلدية في النظافة و البد على البلدية أن تقوم بتحسيس المواطنين 

 بها لفائدة البلدية .ون المطالبين لخالص الدي

ل ـ: الخطة التشاركية مع البلدية البد من العمل عليها و يقع تفعي السيد الصادق الطويل

 .داخل البلدية  المستجداتاللجان داخل البلدية حتى يكون المواطنين على علم بكل 

على االستدعاء الموجه لي من طرف البلدية وأنا من  أشكركم: السيد زياد الدردوري 

همال الكبير للعمارات لذى نطلب كان عمارات السرور خزندار التي تشتكي من اإلس

 .للعمارات  ابةنق إلحداثمن البلدية التدخل 

بالسيد رئيس النيابة الخصوصية و اعلمه أن هناك سيارة  أرحب:   السيد محمد مقديش 

مشاكل عديدة من ولي الذي سبب لنا عمارات المرادي قبالة مطعم تيف أماممهملة 

 البلدية بذلك عديد المرات بإعالمالصباح مع العلم أننا قمنا  سهر رواده حتىيحيث 

 .المرادي لعمارات ابةنق بإحداثلكن دون جدوي و نطالب البلدية 

يوجد مستوصف لمنطقة  من سكان عمارات قصر السعيد و ال أنا :  المعالوي ينةالسيدة ز

 أعوانمكان الصرف الصحي به مهمل تماما و  البلدي السوقبو  116عدد عمارتها 

نرجو منكم  ذاـتجوب كامل المنطقة ل القليل  و الكالب السائبة إالّ نراهم  البلدية ال

 الفتة لمنطقتنا 

 يقع س يف المياه في منطقة قصر السعيد  كانقنوات تصر مشروع: السيد الصحبي العبيدي

 صّ ــيخ و في ما األشغال. د توقفت به ــوهذا المشروع ق 2014في سنة  استكماله

قمنا بمراسالت و اعتراضات على بعض النقاط المرورية للمشروع  RFRمشروع 

 .اين وصلت  بودّنـالكل الجهات ذات العالقة بالموضوع 

 الشارع  نشتكي من عدم العناية بهذا: من سكان شارع الجمهورية  السيد كريم خلف هللا

ونحن نجهل مصيرنا و مصير أطفالنا عند  RFRوصل موضوع  أين أتساءلو       

 ل بينها و بين المدرسة جدار فاصل.عودتهم من المدارس الذي يفصابهم وذه

بطاقة الحضور المخصصة للمواطنين  : أسوق مالحظة في ما يخصّ السيد محمد حمار

يسهل  الحاضرين حتي ن البد أن يكون فيها مكان مخصص ألرقام هواتفكا

في  ملحوظاالجتماعات مع أنه يوجد تحسن مثل هذه االتصال بهم عند حضور 

 باقتراحالشورع كما أني قمت  و ألسماء األنهج النظافة و في تركيب عالمات جديدة

      بقا على أن يقع دفع معلوم من عائدات المتحف مثل باقي متاحف الجمهورية اس

اصل االجتماعي على انه يوجد مادة الكلور توضيح لما راج في وسائل التو أريدو 

 .منتهية الصلوحية بمسبح باردو 



 : من سكان منطقة قصر السعيد  القرمباليالسيد عبد الستار 

كل الساهرين على النظافة كما نريد لالحضور ممتاز في هاته الجلسة و أتقدم بالشكر        

    وضوي ـناحية االنتصاب الف ا منمّ أمعرفة الميزانية المرصودة في مجال النظافة 

 و فال بد من العناية بهاته الظاهرة و تركيز منخفظات للسرعة للحد من هذه الظاهرة 

 : من سكان منطقة قصر السعيد  ذريـالسيد يوسف الخ

يتم استغالله لتصريف المياه المستعملة  األمطارالمخصص للمياه  يمشكلة الواد إن         

قصها  و االشجار التي تممما يسبب روائح كريهة ونحن مقبلون على فصل الصيف 

 على حالها دون رفعها تركها  تم

طلب منه أرحب بالسيد المعتمد رئيس النيابة الخصوصية و أ:  السيد منصف سنوسي

مقبلون على شهر رمضان وهي متنفس لسكان مدينة  ناردو ونحـــالعناية بساحة ب

 .زندارـخو مترو باردو و ردع من يضعون الفضالت قرب مسجد 

 من سكان قصر السعيد و ممثلة المنطقة في مشاريع الشراكة.:  السيدة محضية الزواوي

و السكان يخرجون  عمارت قصر السعيد في حالة مزرية و فوضى عارمة          

  .غير االوقات المحددة و العناية بالمناطق الخضراء مفقودة تماماالفضالت في 

 .و ممثل المنطقة في مشاريع الشراكة من سكان دائرة الحدائق:  السيد محمد اللواتي

      ديــد للمواطن من معاضدة العمل البلــاك تحسن و البــفي ما يخص النظافة هن          

و نريد من البلدية ان تلفت نظر شركة السكة الحديدية بضرورة العناية بتقاطع السكة 

بمنطقة باردو و االستفسار على سير أشغال تهيئة الروضة البلدية و تهيئة المستودع 

البلدي و أين وصلنا في االستثمار البلدي وهل قامت البلدية بجلسات عمل مع شرطة 

و تسهيل حركة المرور بساحة باردو  األشغالقوف على دارة التجهيز للوإالمرور و 

شغال في مرحلة األ إنمع  RFRفحوى الجلسات التي قمتم بها مع شركة هو  و ما

متقدمة و ليس هناك دليل مرور بمدينة باردو و تم االستيالء على الرصيف من 

 البلدية و تحسيس إعانةطاعتنا كمجتمع مدني باست طرف التجار و الباعة و

 .المواطنين بضرورة االلتزام بالتراتيب المعمول بها 

و الحماس في التدخالت في مرة الحظت الحضور الجيد  ألول:  اليروالسيد محمد م

العناية بالنظافة منذ  كركم على التحسن فيشأالعناية بالحاجيات اليومية للمواطنين و 

كاد  مارس 20شارع  األوليسوقهما أريد ان أوهناك مالحظتين  2017بداية سنة 

أن يصبح شارع الموت و شكرا للبلدية لتدخلها مع وزارة التجهيز لما قامت به من 

نهج بيروت الذي يعتبره سواق العربات  الثانيةو المالحضة بهذا الشارع  أشغال

و يشهد حوداث مرورية كثيرة لذا  أولويةذو  في حين انه شارع  شارع رئيسي

 .مارس  20 نرجو العناية به مثل شارع



مستوصف باردو مصب للفضالت لذا نرجو تبليطه حتي  أمام:  السيد عبد الحميد التليلي

 بهال يسهل عملية القاء الفضالت 

على كل ما أريد قوله لكن البد من العناية  واالمتدخلين جاؤ إن:  السيد علي الماجري

 .بالجوانب الصحية للمقاهي و المطاعم 

نارة ناقصة بشارع الدار البيضاء و رفع الفضالت ليس : اإل السيد محمد الطاهر عيسي

     مام المعاقأه يصبح عائق وّ ــدم تناسق الرصيف في علـالمطلوب و ع ىبالمستو

 .و المكفوف 

راهم من قبل في عهد أاللذين لم  األشخاصعديد  تواجد الحظت:  درـالسيد جالل ب

لحياة السياسية لذا على النيابة الترويكا و كأنهم يستعدون لمرحلة قادمة من ا

  .الخصوصية الحالية أن تؤدي دورها بكل حياد و شفافية

: هناك عمل جيد يقوم به السيد الكاتب العام لكن تبقى المنظومة ناقصة  السيد الهادي بدر

  .على تطوير العمل البلدي إلعانتكمو نحن كمجتمع مدني نمد لكم يد المساعدة 

على كل تدخالتكم و سوف أوضح  أشكركم : النيابة الخصوصيةالسيد المعتمد رئيس 

 بعض االشياء :

 استغاللمن فهو موجود ونعمل باستمرار معا كما سوف يتم في مجال تعاوننا مع األ -

المحالت نحن اآلن نقوم بحمالت على باردو سنتر به والمقابل ل للسيارات مأوي

و رفع كل المخالفات و هناك قرارات المفتوحة للعموم و مراقبة الجانب الصحي بها 

 يخصّ  سواق البلدية و في ماو سوف نقوم بتنظيف كل األازالة و غلق سيقع تنفيذها 

لالهتمام بالسالمة المرورية و ستقع حيث تّم النظر و قمنا بجلسة عمل  RFRشركة 

و سوف يكون هناك تحسن في ما يطالب به المتساكنون و نحن في  أخرىجلسات 

 رّ ـــدم مقترحات جديدة و على مستوى نهج يوغرطة سيقع توفير ممـــنقكل مرة 

  .للعابرين

 مستقبال.في مجال النظافة التحسن واضح للعيان و سيقع دعمه  أما -

حضوركم هذا سوف  إنو  المتميّز : اشكركم على الحضور السيد الكاتب العام للبلدية 

يزيدنا مثابرة على العمل و العناية أكثر بمشاغل المواطنين فالبلدية مقبلة على أعمال 

  ار ـالمستودع البلدي بما قيمته مليمركز تحويل وقتي بفضاء رة تتمثل في تهيئة ـكثي

دينار و سوف يكون مجهز و نحن االن بصدد اعداد طلب العروض و  ألفو مائتين 

قد تعهد السيد وزير . و  ²م 1200في مساحة تقدّر ب مستودع الحجز يخص  في ما

بتحسين  وقد قمنا إعادة تهية المستودع البلدي الشؤون المحلية و البيئة بدعمنا في 

ألف دينار  850لة ديون البلدية مع كل المؤسسات و هناك موارد البلدية و تمت جدو

في شهر جوان  األشغالر أن تبدأ رصدت للقيام بأشغال صيانة المسبح و من المقر

 .  اإلجراءاتكل  إتمامبعد المقبل 



عامل على التقاعد  80 إحالةتمت  اآلنحد  إلىمنذ الثورة ، في مجال النظافة             

 2016خالل سنة شاحنات ضاغطة معطلة و قد قمنا  3و هناك  دون تعويضهم

 النيابة الخصوصية  مجلسمليون و  350رفع الفضالت بقيمة بكراء شاحنات ل

حيث تّم التكفل اتصل بالوزارة لدعمنا في مجال النظافة و قد تعهدت الوزارة بذلك 

كان عليه و  دائرة باردو و الوضع تحسن على ما بمصاريف رفع فواضل منطقة

ة القادمة سوف نقوم  بشراء نفي هذا المجال و في السكذلك تقوم بدعمنا سالوزارة 

 األفضل إلىسيرتقي  البلدي العمل ساعون أنم العمل و نحن شاحنة ضاغطة لدع

 .و بهذا سوف ندخل في الجانب الردعي  لعملها الشرطة البيئية بدايةبعد 

وهذا  عن طريق وزارة التجهيز 2كم  10و في مجال تعبيد الطرقات  سيقع تعبيد             

ممثلي سيقع تشريك تّم تعيين المقاولة و فقد  اإلنــارةاردو أما ــمكسب لمدينة ب

بانجاز الملعب االصطناعي  بإعالمكمدون أن يفوتني و تقديم المقاول لهم و المناطق 

ألف دينار بتمويل  550بقيمة الذي و قع انجازه  الجديد بالمركب الرياضي بباردو 

اب لبراعم وشب ايعتبر مكسب هذا المشروع و من المجلس الجهوي لوالية تونس 

 منطقة باردو .

 و اختتمت الجلسة على الساعة السابعة مساءا 

 

  المعتمد رئيس النيابة الخصوصية                                         الكاتب العام للبلدية

 

                                                                    

                                                                   

 

 


